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ข้อบังคับ
ของ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
-------------------------------หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า ข้อบังคับของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจากัด ทุกประการ

หมวดที่ 2
การออกหุน้
ข้อ 4. หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท
ข้อ 5. ใบหุน้ ของบริ ษทั นี้เป็ นชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของบริ ษทั หรื อมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
ข้อ 6. บริ ษทั จะออกใบหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษทั
หรื อนับแต่วนั ที่ได้รับชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนในกรณี ที่บริ ษทั จาหน่ายหุน้ ที่เหลือหรื อจาหน่ายหุน้ ที่ออกใหม่
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
ข้อ 7. ใบหุน้ ฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ โดยที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถนาฉบับที่ชารุ ด
มาเปลี่ยนได้ก็ดี หรื อไม่สามารถจะนาส่งโดยสูญหายก็ดี ผูถ้ ือหุน้ นั้นร้องขอฉบับใหม่แทนได้ แต่ตอ้ งแสดงหลักฐาน
ตามควรแก่กรณี บริ ษทั จะออกใบหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้รับคาขอ
ข้อ 8. ห้ามบริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุ ้นของบริ ษทั เอง เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
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หมวดที่ 3
การโอนหุน้
ข้อ 9. หุน้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นั้นเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุน้ อยู่
ในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 25
ข้อ 10. การโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนหุน้ และลงลายมือชื่อ
ของผูโ้ อนกับผูร้ ับโอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุน้ ใช้ยนั บริ ษทั ได้เมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุน้ แล้ว และใช้ยนั
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
เมื่อบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุน้ ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ หากการโอนหุน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริ ษทั แจ้งแก่ผยู ้ นื่ คาร้องภายใน 7 วัน
เมื่อหุน้ ของบริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุน้ ให้เป็ น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 11. กรณี ผรู ้ ับโอนหุน้ ประสงค์จะได้ใบหุน้ ใหม่ ให้ร้องขอต่อบริ ษทั โดยทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อ
ของผูร้ ับโอนหุน้ และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุน้ เดิมให้แก่บริ ษทั ให้บริ ษทั ลงทะเบียน
การโอนหุน้ ภายใน 7 วัน และออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้รับคาร้องขอ

หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้อ 12. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผสู ้ มัครรับเลือก
ตั้งที่คนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
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กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ 15. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 17. ในกรณี ที่มีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 18. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อ 19. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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ข้อ 22. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมาย ส่งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์
ของบริ ษทั จะแจ้งการนับประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จาต้องเป็ น
ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั การประชุมดังกล่าวจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร
ข้อ 23. กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 24. ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่บริ ษทั ทาขึ้น หรื อถือหุน้
หรื อหุน้ กู้ เพิม่ ขึ้นหรื อลดลง ในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อ 26. ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา อาจกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้
ความในวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกเป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 27. การลงนามผูกพันในการกระทาแทนบริ ษทั นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับ
ตราสาคัญของบริ ษทั
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั

หมวดที่ 5
การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้รับหนังสื อ
จากผูถ้ ือหุน้

แผ่นที่ 5 ของจานวน 7 แผ่น

ข้อ 29. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อ
พิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมไม่จาต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั
โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 30. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้ามาร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึ่ง
มีหนึ่งเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุม
ลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
กาหนด
ข้อ 32. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

แผ่นที่ 6 ของจานวน 7 แผ่น

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6
เงินปันผลและทุนสารอง
ข้อ 34. ห้ามแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามแบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั
มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อ
พิมพ์ดว้ ย
ข้อ 35. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 7
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 36. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 37. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีผตู ้ รวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

แผ่นที่ 7 ของจานวน 7 แผ่น

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจ
สอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 40. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้อ 41. ผูส้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษทั ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั และตัวแทนของบริ ษทั รวมทั้งให้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ ง หรื อส่งเอกสาร
หลักฐาน เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ได้

หมวดที่ 8
บทเพิ่มเติม
ข้อ 42. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้น้ ี

ข้อ 43. บริ ษทั อาจออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
ข้อ 44. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อการได้มา หรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย

ขอรับรองว่าเป็ นสาเนาถูกต้อง

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

